
Kwaliteitsstatuut School & Family Support 
 
Algemene informatie 
 

1. Gegevens aanbieder 
Naam praktijk: School & Family Support  
Adres: Postbus 2306, 8203 AH Lelystad 
Telefoon: n.v.t. 
E-mailadres: info@schoolandfamilysupport.nl 
Website: www.schoolandfamilysupport.nl 
KvK nummer: 67851355 
Agb nummer:  98102244 
 

2. Gegevens therapeuten 
Naam: Kim Senneker 
Functie: GZ-psycholoog 
Basisopleiding: Pedagogische Wetenschappen (orthopedagogiek) 
Overige kwalificaties: EMDR therapeut, VGCt therapeut i.o., schematherapeut i.o. 
Big-registratie: 79916734525 
Agb-code: 94061495 
 
Naam: Aliki Chanou 
Functie: GZ-psycholoog 
Basisopleiding: Klinische neuropsychologie 
Overige kwalificaties: Cognitief gedragstherapeut VGCt, EMDR therapeut i.o.t. Practitioner 
Big-registratie: 89924899025 
Agb-code: 94104849 
 
Naam: Gerjo Gerrits 
Functie:  Relatie- en gezinstherapeut 
Basisopleiding: Maatschappelijk werk en dienstverlening (HBO) 
Overige kwalificaties:  Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en 
Gestaltgezinstherapie (EPH/GGT) en Functionel Family Therapy (FFT) 
SKJ-registratie: 110022766 
 
Naam: Ange van Langen 
Functie:  Gezinstherapeut 
Basisopleiding: PABO 
Overige kwalificaties: FFT opleiding en supervisor FFT, systeemgericht werken (post HBO) 
SKJ-registratie: 110010319 
 

3. Werkzaam in 
De specialistische GGZ 
 

4. Aandachtsgebieden 
Cliënten kunnen met de volgende problematiek in onze praktijk terecht:   
• Geoorloofd en ongeoorloofd schoolverzuim  
• Systeemproblematiek  
• Trauma gerelateerde klachten  
• Zelfbeeldproblematiek  
• Angst en stemming gerelateerde klachten  
• Gedragsregulatieproblematiek  

http://www.schoolandfamilysupport.nl/


• Identiteitsproblematiek/ zorgen over de persoonlijkheidsontwikkeling  
 
Hierbij maken we binnen de behandelingen gebruik van (technieken uit de) cognitieve 
gedragstherapie, schematherapie, EMDR, gezinstherapie, psychomotorische therapie. Voor zover 
mogelijk evidence based en anders practice based. 
 

5. Professioneel netwerk 
Wij maken gebruik van een professioneel netwerk waaronder de Jeugd- en gezinsteams, Sterk in de 
klas, Centrum Jeugd en Gezin, Intermetzo, GGZ Centraal, Bosman, jeugdhulpverlening, Veilig Thuis, 
Save, jeugdartsen, huisartsenpraktijken, basis en middelbaar onderwijs, leerplicht/jeugdreclassering, 
Welzijn, schoolmaatschappelijk werk, passend onderwijs, wijk/jeugdagenten, Opdidakt.   
 
Wij maken in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de cliënt daarvoor 
geen toestemming geeft:  
Onze aanmeldroute loopt via het jeugd en gezinsteam, centrum jeugd en gezin, de jeugdarts of via de 
huisarts. Bij langdurig verzuim gecombineerd met chronische systeemproblematiek en/of een zekere 
crisisgevoeligheid schalen wij op naar Intermetzo, GGZ Centraal, Veilig Thuis en/of Save. Onze directe 
samenwerkingspartners zijn de scholen en leerplicht. 
Wanneer medicamenteuze behandeling vereist is zal samenwerking met de huisarts gezocht worden 
of indien nodig worden opgeschaald naar een kinder- en jeugdpsychiater. 
Bij afschaling zal de jeugdhulpverlening betrokken worden en/of de jeugd en gezinsteams. 
 
Cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij:  
Cliënten zijn ervan op de hoogte dat de praktijk buiten kantoortijden en in het weekend in principe 
niet bereikbaar is en dat de huisartsenpost de aangewezen contactpersoon is, ook om in te schatten 
of de crisisdienst van GGZ Centraal geïndiceerd is.  
 

6. Contracten  
Er is een contract overeengekomen met de Gemeente Lelystad voor de duur van een jaar met optie 
tot jaarlijkse verlenging bij wederzijdse tevredenheid voor een max van 5 jaar. 
 

7. Behandeltarieven 
De tarieven die de praktijk hanteert voor niet vergoede zorg zijn gepubliceerd op de website. Bij no-
show gelden de voorwaarden die in het contract van de gemeente Lelystad weergegeven staan.  
www.schoolandfamilysupport.nl 
 

8. Kwaliteitswaarborg  
Wij voldoen aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit de beroepsregistratie, specialisme of 
branche/beroepsvereniging: Intervisie, visitatie, bij- en nascholing, registratie-eisen van specifieke 
behandelvaardigheden. De beroepscode van onze beroepsverenigingen zijn hieronder te vinden: 
http://www.lvvp.info 
https://skjeugd.nl/tuchtrecht/standaarden  
https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/ 
https://www.bigregister.nl/ 
 

9. Klachten- en geschillenregeling  
Onze cliënten kunnen met klachten waar gezamenlijk geen overeenstemming voor wordt gevonden 
terecht bij de klachtenfunctionaris van de LVVP, de NVGZP of de SKJ.  

• De geschillencommissie van de LVVP 
Link naar website: www.LVVP.info.klachtencommissie-nvvp@kbsadvocaten.nl 

• De geschillencommissie van de NVGZP 

http://www.schoolandfamilysupport.nl/
http://www.lvvp.info/
https://skjeugd.nl/tuchtrecht/standaarden
https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/
https://www.bigregister.nl/
http://www.LVVP.info.klachtencommissie-nvvp@kbsadvocaten.nl


Link naar website: https://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2017/09/klachtenregeling-NVGzP-
clienten.pdf 

• De geschillencommissie van het SKJ 
Link naar de website: https://skjeugd.nl/wp-content/uploads/2017/01/Klachtenregeling-SKJ-nieuwe-
stijl.pdf 
 

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten 
Cliënten kunnen tijdens afwezigheid gedurende vakantie en ziekte van één van de therapeuten 
terecht bij een andere therapeut binnen de praktijk.  
 
Het behandelproces 
 

11. Wachttijd voor intake en behandeling  
Cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via de website. Link naar 
wachttijden voor intake en behandeling: www.schoolandfamilysupport.nl 
 

12. Aanmelding en intake 
Aanmeldprocedure 
De aanmelding (telefonisch of via de website) wordt ontvangen door één van de therapeuten. De 
aangemelde cliënt/verwijzer hoort de wachttijd en procedure aan de telefoon en wordt op de 
wachtlijst geplaatst. Zodra hij/zij aan de beurt is wordt er een intake ingepland en verloopt de 
inhoudelijke communicatie verder via de therapeut per mail of telefoon of via de behandeling.  
 
Wij verwijzen de cliënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien onze  
praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de cliënt (zoals een ander werkterrein of 
een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid) 
 

13. Diagnostiek  
De diagnose voor de behandeling wordt in onze praktijk gesteld door :  
Kim Senneker, GZ-psycholoog  en Aliki Chanou, GZ-psycholoog 
 
Andere betrokkenen bij het diagnostisch proces zijn:   

• Gerjo Gerrits, relatie- en gezinstherapeut 

• Ange van Langen, gezinstherapeut 
 

14. Behandeling 
Het behandelplan wordt in onze praktijk in samenspraak met de cliënt opgesteld door 
Kim Senneker, GZ-psycholoog of Aliki Chanou, GZ-psycholoog. 
 
Andere betrokkenen bij het behandel proces zijn:   

• Gerjo Gerrits, gezinstherapeut 

• Ange van Langen, gezinstherapeut 
 
Het aanspreekpunt voor de cliënt tijdens de behandeling is één van de betrokken therapeuten. De 
cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling. 
 
Bij de start behandeling sturen wij een afschrift van het behandelplan als brief naar de verwijzer, 
tenzij de cliënt daarvoor geen toestemming geeft. 
 

https://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2017/09/klachtenregeling-NVGzP-clienten.pdf
https://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2017/09/klachtenregeling-NVGzP-clienten.pdf
https://skjeugd.nl/wp-content/uploads/2017/01/Klachtenregeling-SKJ-nieuwe-stijl.pdf
https://skjeugd.nl/wp-content/uploads/2017/01/Klachtenregeling-SKJ-nieuwe-stijl.pdf
http://www.schoolandfamilysupport.nl/


Wij dragen zorg voor goede communicatie met de cliënt en –indien van toepassing en met 
toestemming van de cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Wij doen dat als 
volgt: 
Voorafgaand aan het eerste gesprek krijgt de cliënt schriftelijk of via e-mail informatie toegestuurd 
over onze praktijk. Bij de intake en het behandelplan worden mondeling afspraken gemaakt 
en het behandelplan met daarin o.a. vermeld de klachten, behandeldoelen en behandelinterventies, 
wordt opgestuurd/meegegeven. Ook wordt dan de SRAS-R ingevuld. Binnen de gesprekken vindt een 
doorlopend communicatieproces plaats over het beloop van de behandeling. Bij vragen of 
problemen kunnen cliënten tussentijds mailen of bellen. 
 
De voortgang van de behandeling wordt in onze praktijk als volgt gemonitord (zoals 
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): 
Tussentijds wordt de behandeling in een ronde tafelgesprek met alle betrokkenen rondom de cliënt 
geëvalueerd. Bij stagnatie vindt er altijd een evaluatie plaats. Aan het eind van de behandeling wordt 
het behandeltraject als geheel geëvalueerd. Er wordt bij aanvang en afsluiting de SDQ afgenomen 
welke tevens als ROM-instrument wordt gebruikt.  Ook worden er structureel multidisciplinaire 
overleggen ingepland. 
 
Wij evalueren periodiek en tijdig met de cliënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, 
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteren wij hiervoor: 
Na de intake, na de diagnostiekfase, aan de start van de behandeling, halverwege de behandeling en 
aan het eind van de behandeling  wordt er geëvalueerd met de cliënt en alle betrokkenen. 
 
Wij meten de tevredenheid van onze cliënten op de volgende manier: 
Bij afsluiting van het behandeltraject laten wij de cliënt een klanttevredenheidslijst invullen (CQi (kan 
anoniem)). Jaarlijks worden de uitkomsten van alle lijsten gemonitord.  
 

15. Afsluiting/nazorg 
Wij bespreken met de cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de 
mogelijke vervolgstappen. 
 
De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de cliënt hiertegen 
bezwaar maakt. 
Als een vervolgbehandeling nodig is, geven wij hierover gericht advies aan de verwijzer. Wij 
informeren de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde 
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de cliënt hier bezwaar tegen maakt. 
 
Omgang met cliëntgegevens 
 

16. Omgang met cliëntgegevens 
Wij vragen om toestemming van de cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling 
betrokken professionals 
 
In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruiken wij de daartoe 
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk 
geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld).  
 
Wij gebruiken de privacyverklaring als de cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn 
zorgverzekeraar/DIS. 
 
 
 



Ondertekening 
 
Naam: School & Family Support 
Plaats: Lelystad 
Datum: 10-07-2019 
 
Wij verklaren dat wij ons houden aan de wettelijke kaders van onze beroepsuitoefening, handelen 
conform het model kwaliteitsstatuut en dat wij dit kwaliteitsstatuut naar waarheid hebben ingevuld. 
 
 
 


